Gebaseer op Galásiërs 3:15-20.
A DIE VERBOND EN DIE BELOFTE.
❖ Die Griekse woord vir "verbond" is diathēkē. Dit beteken beide verbond en
testament. Dit is 'n tipe verbond waar slegs een van die patye 'n belofte aan die
ander maak. Daardie belofte word gewoonlik op 'n sekere oomblik vervul
(byvoorbeeld nadat die erflater tot sterwe kom).
❖ God belowe en ons ontvang. Abraham het die belofte net deur geloof aanvaar. God
vervul altyd sy beloftes (2 Korinthiërs 1:20).
B DIE BELOFTE EN DIE WET.
❖ Het die wet die vorige belofte opgehef? Nee. Het die vervulling van die belofte
[Christus] die wet opgehef? Nee.
❖ Verlossing is deur geloof in die belofte, dus die wet kan ons nie red nie.
C DIE DOEL VAN DIE WET.
❖ Die wet is ingestel om ons sondige toestand uit te wys en ons oë oop te maak vir die
sonde in ons lewens (Romeine 7:13).
❖ Die term "todat die saad" kan beteken dat die wet nie meer nodig was nadat Christus
gekom het nie. Nietemin beteken "totdat” nie altyd 'n sekere tydperk nie.
— Jesus sê byvoorbeeld: "Maar hou vas wat jy het totdat ek kom." (Openbaring
2:25). Dit beteken nie dat ons nie meer liefde of vriendelikheid nodig het nadat Hy
weer gekom het nie …
❖ Die wet was bedoel om meer as 'n leemte van 430 jaar te vul van die belofte (Sinai)
tot sy vervulling (in Christus). Sy leeftyd is baie langer as dit.
❖ Byvoorbeeld, God het van Abraham gesê: “omdat Abraham na my stem geluister en
my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het." (Genesis 26:5)
Josef het geweet dat owerspel 'n sonde teen God was (Genesis 39:7-10). Die volk van
Israel het die sabbat gehou voordat die wet aangekondig is (Eksodus 16:22-26).
❖ Waarom het God dan die wet in Sinai aan die volk van Israel deur Moses
aangekondig?
❖ Omdat die mense die meeste van die wet tydens hul slawerny in Egipte vergeet het.
D DIE VOORRANG VAN DIE BELOFTE.
❖ Die wet wat God aan Israel gegee het, is ewig, maar kan niemand red nie.
❖ Die offer van Jesus (die belofte) was die keerpunt in die verhaal van verlossing. Van
daardie oomblik af, is daar 'n manier om gered te word (dit was voorafskaduwing
deur die seremoniële wet).
❖ Die wet is belangrik, maar dit kan nie die belofte van verlossing deur genade en
geloof alleen vervang nie. Danksy die wet kan ons beter verstaan hoe wonderlik
daardie belofte is.

